
MAZYLIS IR KARLSONAS, 
KURIS G Y V E N A ANT S T O G O 



Karlsonas, kuris gyvena ant stogo 

Stokholmo mieste, viename paprastos gatves paprastame na
me kaip name, gyvena paprasta svedii Svantesonn seima. 
Toje seimoje rasite paprastq tetj, paprastq mamq ir tris visai 
paprastus vaikus - Bos^, Betanq ir Mazylj . 

- O as nesu visai paprastas mazylis, - sako Mazylis. 
Bet tai, zinoma, netiesa. Juk pasaulyje tiek daug septyn-

meciu melynakii^ berniukq su neplautom ausim ir kiaurai 
pratrintais kelnii^ keliais, kad nera ko ne abejoti: Mazylis -
visai paprastas berniukas. 



Bosei - penkiolika metti, ir jis daug mieliau stovi vartuo-
se futbolo aiksteje negu prie lentos klaseje, taigi jis yra visai 
paprastas berniukas. 

Betanai - keturiolika metii, ir jos kasos visiskai tokios pat 
kaip ir kitq paprastti mergaiciq. 

Ir visame name yra tik viena ne visai paprasta butybe -
Karlsonas, kuris gyvena ant stogo. Tikrai , jis gyvena ant 
stogo, ir jau vien del to yra ne visai paprastas. Gal kituose 
miestuose buna kitaip, bet Stokholme beveik niekad niekas 
negyveno ant stogo, ir dar atskirame mazame namelyje. O 
sitasai Karlsonas, tik pagalvokite, gyvena kaip tik tenai. 

Karlsonas - tai mazytis, storas, isdidus zmogutis, ir dar 
jis moka skraidyti. Lektuvais ir malunsparniais skraidyti visi 
gudrus, o Karlsonas pats skrenda. Vos tik paspaudzia myg-
tukq ant savo pilvo, ant nugaros tuoj pradeda suktis mazas 
motoriukas. Kol propeleris gerai nejsivar^s, Karlsonas ramiai 
stovi, bet kai motoras jsibegeja, Karlsonas sauna aukstyn ir 
lekia truputj svirduliuodamas, toks pasiput^s ir orus, tar-
tum butq koks direktorius, - suprantama, jei tik jsivaizduo-
sime direktoriq su propeleriu ant nugaros. 

Karlsonas graziai gyvena mazame namelyje ant stogo. Va-
karais jis sedi priebutelyje, papsi sau pypk^ ir ziuri j zvaigz-
des. Zinoma, nuo stogo zvaigzdes matyti aiskiau negu pro 
langus, taigi belieka tik stebetis, kodel taip mazai kas gyve
na ant stogu. Matyt, kitiems ne nemaga fsikurti ant stogo. 
Juk jie nezino, kad ten Karlsonas turi savo namelj, nes tas 
namelis uzsiglaud^s uz didelio kamino. O pagaliau argi su-

10 

augusiems rupes koks mazytis nameliukas, net jeigu ir uzsi-

durti4 ant jo? 

Sykj vienas kaminkretys staiga pamate Karlsono namelj. 

Jis labai nusistebejo ir tare sau: 

- Keista.. . Namelis?.. Negali buti! Ant stogo stovi mazy

tis namelis?.. Kaip jis galejo cia atsirasti? 

Paskui kaminkretys eme kresti k a m i n ^ uzmirso namelj 

ir daugiau jo nebeprisimine. 
Mazylis labai dziaugesi susipazin^s su Karlsonu. K a i tik-

tai Karlsonas atskrisdavo, prasidedavo nepaprasti nuotykiai. 11 



Karlsonui, matyt, irgi buvo malonu sueiti [ pazintj su Mazy-
l iu. nori sakyk, o nelabai jauku vienui vienam gyventi 
mazame namelyje, ir dar tokiame, apie kurj niekas nera ne 
girdej^s. Liudna, jei nera kam susukti: „Sveikas, Karlsonai!", 
kada tu skrendi pro salf. 

J i l pazintis prasidejo vienq tokiq nelaimingq dienq, kai Ma
zylis nejaute jokio dziaugsmo, kad jis mazylis, nors siaip to-
kiam buti labai smagu. Juk Mazylis - visos seimos numyleti-
nis, ir kiekvienas j j paikina kaip ismanydamas. Bet t^ dien^ 
viskas ejo atbulai. Mama jj isbare, kad vel persiplese kelnes, 
Betana susuko: „Nusisluostyk nosj!", o tetis uzsirustino ant 
Mazylio, kad taip velai sugrjzo is mokyklos. 

- Gatvemis slaistaisi! - pasake tetis. 
„Gatvemis slaistaisi!" Bet juk tetis nezinojo, kad einant 

namo Mazyliui pasipainiojo sunytis. Mielas, puikus suny-
tis: jis apuoste Mazylj ir maloniai suvizgino uodeg^ lyg sa-
kydamas, kad nori buti jo sunytis. 

Jeigu butit buvusi Mazylio valia, sunycio norq butq tuoj 
patenkin^s. Bet visa beda, kad mama ir tetis nieku budu ne-
norejo laikyti namuose suns. O ten dar uz kampo staiga isni-
ro kazkokia teta ir susuko: „Riki! Riki ! E ik sen!" - ir tada 
Mazyliui pasidare visiskai aisku, kad sitas sunytis jau nieka-
dos nebus jo sunytis. 

- Atrodo, kad taip v is^ gyvenimq ir nugyvensi be suns, -
graudziai tare Mazylis, kai viskas taip liudnai baigesi. - T u , 
mama, turi tetj; ir Bose su Betana taip pat visados kartu. O 
as - as nieko neturiu!.. . ^ 
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- Brangus Mazyli , juk mes visi tavo! - pasake mama. 
- Nezinau.. . - dar graudziau sulemeno Mazylis, nes jam 

staiga pasirode, kad jis is tiesq nieko neturi pasaulyje. 
Beje, jis turejo savo kambarj ir dabar nuejo j j j . 
Buvo vaiskus pavasario vakaras, visi langai atdari. Leng-

vai pleveno baltos uzuolaidos tartum sveikindamos blyskias 
zvaigzdes, kq tik isbegusias j giedrq pavasario dangq. Mazy
lis pasireme alkunemis ant palanges ir ziiirejo laukan. Jis gal-
vojo apie t^ grazi^jj sunytj, kurj siandien sutiko. Gal dabar 
tas sunytis guli krepsyje kur virtuveje ir koks nors berniukas -
ne Mazylis, o kitas berniukas - sedi salia ant grindq, glosto 
gauruotq jo galvq ir kalba: „Riki, grazusis mano suneli!" 

Mazylis sunkiai atsiduso. Staiga jis isgirdo kazk^ tyliai 
burzgiant. Tas garsas vis stiprejo, ir stai - nors ir atrode keis
ta - pro langq praleke storas zmogutis. Tai ir buvo Karlso
nas, kuris gyvena ant stogo. Bet juk tuo metu Mazylis jo dar 
nepazinojo. 

Karlsonas jdemiai nuzvelge Mazylj ir nuleke tolyn. Iski-
l?s auksciau, apsuko nedidelj ratq virsum stogo, apskrido 
aplinkui kaminq ir grjzo atgal, prie lango. Dabar jis dar di-
desniu greiciu pranere pro Mazyl j kaip tikras mazas lektu-
viukas. Paskui apsuko antr^ ra t^ paskui treciq... 

Mazylis stovejo kaip nudiegtas ir lauke, kas bus toliau. 
Jam net kvapq uzeme ir siurpas per nugarq perbego - juk ne 
kasdien pro langus pralekia mazi stori zmoguciai. 

O zmogutis lauke tuo metu suletino greitj, priskrido prie 

palanges ir tare: 
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